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RIH17 - Den norske Rorschach-forening

Følg oss:

Introduksjonskurs til R-PAS
høst 2017 (RIH17)

Hjem

Syv dagers innføring i R-PAS-systemet.
Grunnleggende kunnskap om administrering
og skåring, samt noe om tolkning.
Forelesninger og egenaktivitet. Godkjent som
spesialist- og vedlikeholdskurs i NPF.
PÅMELDING

Kurset er avsluttet!
Beskrivelse

Informasjon

Målsetting

Last ned kurshefte i pdf-format her

Målet med kurset er å gi en introduksjon til Rorschach-metoden ifølge R-PAS
(Rorschach Performance Assessment System). Etter kurset vil deltakerne:

Tidspunkter

Ha tilegnet seg grunnleggende ferdigheter i administrasjon, skåring og
tolkning av Rorschach-opptak i følge R-PAS-systemet
Ha tilegnet seg en forståelse for performance-based personality
assessment (friresponsmetoder eller “projektive” metoder) og hva som
er det viktige bidraget fra denne tilnærmingen til psykologisk testing og
vurdering
Kjenne til de viktigste bruksområdene for Rorschach-metoden innen
klinisk psykologi og organisasjonspsykologi
Ha tilegnet seg en forståelse for hvordan funn og hypoteser fra
Rorschach-metoden kan integreres i en psykologisk utredning

Dag 1: 18. september 2017
Dag 2: 30. oktober 2017
Dag 3: 11. desember 2017
Dag 4: 29. januar 2018
Dag 5: 12. mars 2018
Dag 6: 23. april 2018
Dag 7: 4. juni 2018
Alle dager kl. 09.00 - 16.00
MERK: Dagene i 2018 kan endres!

Frister

Forkunnskapskrav

Søknadsfrist: 15. august 2017
Bekreftelsesfrist: 18. august 2017

Autoriserte eller lisensierte psykologer kan antas til kurset. Forkunnskaper om
Rorschach-metoden er ikke påkrevet..

Antall deltakere

Innhold

Maksimalt antall: 12
Minimum antall: 6

Rorschach-metoden i historisk og testteoretisk sammenheng
Opprinnelse og utvikling

Pris

Tolkningstradisjoner

Avgiften inkluderer:
Alle seminardager

Friresponsmetoder, Performance-based personality assessment
Teori og praksis

Full veiledning av ett opptak

Tilnærmingens bidrag innen klinisk psykologi og arbeids- og
organisasjonspsykologi

Lunsj og lett servering i
pausene
R-PAS-manual

Teori og forskningsfunn

R-PAS-håndbok

Reliabilitet og validitet for Rorschach-variabler

Lokalisasjonsark til øvinger

Empirisk grunnlag for R-PAS

Konto på r-pas.org med seks
protokoller og en tolkningsveiledning

Administrasjon Rorschach-metoden i R-PAS
Prosedyrer og materiale
Opptak og dokumentasjon
Instrukser og håndtering av kommunikasjon og spørsmål
Håndtering av responsfasen

Hvert halvår faktureres separat, pris
3700,- per dag. Eventuelt ekstra bestilt
materiale faktureres første gang.

Håndtering av utspørringsfasen

Høst 2017: kr. 11 100,Vår 2018: kr. 14 480,-

Skåring av Rorschach-svar

Til sammen kr. 25 900,-

Kjennskap til skåringskategorier og skåringskoder
Skåringanalyze
i praksis
This site uses cookies to personalize your experience,
site usage, and offer tailored promotions.
www.youronlinechoices.eu

accept
Tolkning av funn ogI hypoteser

https://norof.weebly.com/rih17.html

Remind me later

Kjennskap til summeringer og utregninger av sumvariabler og indeks

Sted
Christiania Qvartalet Møtesenter
Grev Wedels Plass 7
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Prinsipper for tolkning
Tolkning av enkeltvariabler
Tolkning av indeks- og sumvariabler
Integrering av idiografiske funn i tolkningen
Veiledning
Veiledning og vurdering av opptak deltakerne gjør selv etter
kursdagene med hovedvekt på administrering og skåring

0151 Oslo
Kart
Kursledere
Cato Grønnerød
Harald Janson
Kontakt: kurs@rorschach.no

Undervisning

Praktisk arrangør
Grønnerød Psykomatikk
Org.nr. 979 542 291

Omfang og undervisningsmetoder
Kurset omfatter 53 undervisningstimer fordelt på:

Attestasjon

49 timer forelesninger og lærerledet øvinger slik som par- og
gruppearbeid, rollespill og individuelle øvinger
4 timer veiledning av opptak, skåring og tolkning av egne protokoller
I tillegg forventes deltakerne legge ned ca. 20 timers arbeid etter hver kursdag
(ca. 60 arbeidstimer totalt) på testopptak mellom kursdager og individuelle
arbeidsoppgaver.
Kursprogram og timeplan
Kurset går over sju dager á sju timer fordelt på 10 måneder. Omtrentlig
fordeling av temaer er som følger:

Kursplanen er godkjent av
styret i Den norske Rorschachforening
Kurset er godkjent som fritt
spesialistkurs og som
vedlikeholdskurs i NPF til
spesialiteten i voksenpsykologi
og i organisasjonspsykologi

Introduksjon: 1 dag
Administrasjon: 2 dager
Skåring: 3 dager
Tolkning: 1 dag
Mellom kursdagene skal deltakerne gjøre hjemoppgaver som består av
testopptak og individuelle arbeidsoppgaver. Det må settes av tid til dette for å
kunne gjennomføre kurset.

Godkjenning
For godkjenning av kurset og utstedelse av kursbevis kreves:
Nærvær på alle seminardager
Samlet fravær inntil en dag (syv timer) kompenseres med
kompletteringsoppgaver
Samlet fravær ut over en dag godtas normalt ikke
For godkjenning på kurset kreves også seks godkjente Rorschachopptak hvorav fire skal være skåret og det skal være utarbeidet
tolkningshypoteser til en
Gjennomførte øvingsoppgaver tilsvarende ca. 20 timers egenarbeid
skal kunne dokumenteres ved innlevering/framvisning

Påmelding, betaling og avmelding
Påmelding og betaling
Påmelding er bindende for hele sekvensen (7 dager). Kursavgift faktureres per
halvår (kalenderår). Kursavgiften må betales senest to uker før halvårsdelen
starter.
Avmelding
Følgende regler gjelder for avmelding:
Ved avmelding innen betalingsfristen, to uker før halvårsdelen starter,
tilbakebetales eventuelt innbetalt kursavgift helt
Ved avmelding mindre enn to uker før start refunderes 50% av
kursavgiften
Ved avmelding fra første kursdag gis ingen refusjon

Litteratur og kursmateriale
Litteratur
Meyer, G. J., Viglione, D. J., Mihura, J. L., Erard, R. E., & Erdberg, P.
(2015). Rorschach Performance Assessment SystemTM:
Administration, coding, interpretation, and technical manual. Toledo,
OH: Rorschach Performance Assessment System, LLC. (Ca. 200 sider
tekst + ca. 300 sider referansemateriale, øvinger og tabeller.)
Siste trykking av manualen inngår i kursavgiften til Bolk 1. NB! Den som
eventuelt ønsker å benytte seg av en tidligere trykking må oppdatere
This site uses cookies to personalize your experience, analyze site usage, and offer tailored promotions.
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manualen ved å innføre endringer i manualen.
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I tillegg anbefalt
litteratur: Artikler og bokkapitler, ca. 200 sider.
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Nødvendig materiale som ikke inngår i kursavgiften
Rorschach-plansjer
Nødvendig materiale som inngår i kursavgiften
Det antall lokalisasjonsark som går med til øvingsopptakene
R-PAS-konto for opptak og oppgaver som inngår i kurset (seks
protokoller, en tolkningsveiledning)
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